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Retningslinjer for bruk av Næringsfondet i Etnedal kommune.
KNF (kommunalt næringsfond) er en tilskuddsordning som gir kommuner midler til lokale
næringsutviklingstiltak. Målet er at midlene skal gjøre kommunene bedre i stand til å legge til rette
for økt vekst, verdiskaping og sysselsetting bygd på lokale fortrinn og potensial. Kommunene kan
tildele både bedriftstilskudd og tilretteleggende midler.
§1

FORMÅL

Næringsfondet skal i hovedsak benyttes til å fremme nyetableringer og videreutvikling av
eksisterende bedrifter. Bruken av fondet skal gjenspeile kommunens mål og strategier i
Kommunedelplanens samfunnsdel.
§2

STØTTEFORMER

Støtten gis i form av tilskudd.
§3

PRIORITERTE INNSATSOMRÅDER
a) Nyetableringer. Ved nyetableringer prioriteres støtte til både bedriftsutviklingstiltak,
herunder opplæring, produktutvikling, markedsundersøkelser, markedsføring og planlegging
og investeringer.
b) Nyskaping og idéutvikling. Støtte til nyskaping og idéutvikling i prosjekter med
utviklingspotensial.
c) Eksisterende bedrifter. Støtte til samarbeidstiltak mellom to eller fleire bedrifter
d) Eksisterende bedrifter. Utvikling av nye produkter, økning av produksjonskapasiteten,
økning i antall ansatte og utvikling av nye tjenester.
e) Eksisterende bedrifter. Kompetanseveiledningsmidler til private bedrifter som ønsker å være
lærebedrifter/tar inn lærlinger.
f) Eksisterende bedrifter. Kompetanseheving for de ansatte, med det mål å støtte opp om
utvikling av nye produkter og tjenester.

§4

BEGRENSNINGER

Det skal vises varsomhet med støtte som kan virke konkurransevridende for virksomheter som retter
seg mot det lokale markedet.
Midlene skal ikke benyttes til å støtte foretak som fra før mottar produksjonsstøtte over
jordbruksoppgjøret.
Midler kan vurderes gitt i forbindelse med utvikling av tilleggsnæring. (Her blir det en individuell
vurdering av søknadene og tilleggsnæringen det er snakk om. Ikke alle tilleggsnæringer kan inngå i
ordningen.)
Midlene skal ikke brukes til gjeldssanering, driftstilskudd eller aksjer/andeler i privat virksomhet.
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§5

STØTTEVILKÅR
1) Samlet støtte skal ikke overstige 50 % av prosjektets/tiltakets kapitalbehov, begrenset oppad
til kr 100 000.
2) Det kan gis inntil 40 % støtte til såkalte harde investeringer, for eksempel til maskiner og
inventar, begrenset oppad til kr 100 000.
3) Det kan gis inntil 60 % støtte til myke investeringer, for eksempel innkjøp av ekstern
ekspertise, konsulenttjenester, markedsføring, opplæring, spesialprogramvare, begrenset
oppad til kr 50 000.
4) Det kan gis støtte til egeninnsats med inntil 100 timer à kr 200,-.
5) Det kan søkes om kr 20 000 til kompetanseveiledningsmidler (pr lærling) for private
lærebedrifter/bedrifter som tar inn lærlinger.
Utbetaling finner sted etter avsluttet læreperiode/fagbrev bestått.
6) Det skal vises forsiktighet med å gi støtte til innkjøp av lett omsettelige investeringer, som
f.eks. maskiner, maskinvare og elektronisk utstyr av alle slag. (maskiner/teknisk utstyr og
verktøy, datautstyr, mediautstyr som lett lar seg selge igjen på det åpne markedet)
7) Fondet skal derfor være å anse som motiverende og utløsende faktor for gjennomføring av
prosjektet/tiltaket. Det er ikke mulig å gi støtte til allerede gjennomførte tiltak/prosjekter.
8) Søker bør være bosatt i Etnedal kommune, og bedriften som det skal gis støtte til må være
registrert i kommunen.
9) Det gis ikke tilskudd til drift. Dette gjelder alle former for ordinær drift i et selskap.
10) Ved tilsagn om tilskudd, må mottaker akseptere tilbudet innen 1 måned. Hvis tilsagn ikke
aksepteres innen fristen, vil tilsagn falle bort.
11) Tilsagn kan falle bort dersom planene endres vesentlig uten forhåndssamtykke fra
Næringsrådet.

§6
FORVALTNING AV FONDET
Næringsrådet, består av formannskapets representanter, representanter fra de politiske partiene
som ikke har plass i formannskapet og 2 valgte representanter for det lokale næringslivet. (1
representant fra Etnedal Utvikling SA, 1 represenrtant fra Skog-/landbruk)
Kommunens saksbehandler behandler søknader og innstiller til Næringsrådet med vurdering og
anbefaling.
Klagebehandling.
Vedtak gjort i Næringsrådet kan påklages til Kommunestyret. (Forvaltningslovens § 28.) Klagefrist er 3
uker fra tidspunktet underretning om vedtaket er gjort kjent. (Klagen sendes til Kommunestyret i
Etnedal kommune, Kyrkjevegen 10, 2890 Etnedal.)
§7

KRAV TIL SØKNAD

Følgende punkter skal gjøres rede for i søknaden. (de av disse som er relevante for søknaden):
1) Opplysninger om søkeren/bedriften.
a. Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse.
b. Organisasjonsnummer
c. Etableringsår, bransjetilhørighet
d. Forretningside, planer og mål.
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2) Eierforhold, ledelse og organisasjon
a. Bedriftsledelse, styresammensetning, eiere
3) Søknadsprosjekt/-tiltak.
a. Bakgrunn og hovedidé
b. Mål og planer
c. Investering og/eller utvikling
4) Marked og konkurranse
a. Beskriv bransjen og markedet generelt bedriften er i
b. Beskriv kort lokale konkurrenter
c. Beskriv kundegruppen
5) Økonomi
a. Budsjett for prosjektet/tiltaket
b. Investeringsplan
c. Finansieringsplan
Søknaden sendes til;
Næringsrådet - Etnedal kommune, Kyrkjevegen 10, Bruflat, 2890 Etnedal eller som e-post til
postmottak@etnedal.kommune.no eller på kommunens hjemmeside
https://www.etnedal.kommune.no/sd/personvern/EK020/Sknad_om_midler_fra_nringsfondet?lang=1

Søknaden blir behandlet på Næringsrådets første møte, hvis det lar seg gjøre av praktiske grunner.
(Næringsrådet har som regel møte samme dag som det er møte i Formannskapet. Kalender for dette
er å finne på kommunens nettside, http://www.etnedal.kommune.no/politikk/ )
§8

KRAV TIL RAPPORTERING OG UTBETALING

Tilsagn om tilskudd står ved lag i inntil 2 år fra den dato vedtaket ble fattet i Næringsrådet.
1) Innen fristen på 2 år må det være sendt inn regnskap og rapport og vedlagt mal for
rapportering skal benyttes.
2) Rapport og regnskap vil deretter bli behandlet administrativt, og hvis godkjenning da
foreligger, vil de resterende midlene bli utbetalt. Søker må anmode om utbetaling.
3) <30 % av tilskuddet kan utbetales som et forskudd når prosjektet/tiltaket er påbegynt. Inntil
75 % av det samlede tilskuddet kan utbetales underveis i gjennomføringen. Søker må
anmode om dette. Det må legges ved anmodningen om forhåndsutbetaling, godkjent
dokumentasjon på påløpte utgifter (slik som faktura, regning, bekreftelser mv.) og en
statusrapport.
4) Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for tilskuddet som er gitt, kan
Næringsrådet avgjøre at tilskuddet skal avkortes og kan i gitte tilfeller kreve at tilskuddet helt
eller delvis skal tilbakebetales.
§9

ÅRLIG RAPPORTERING TIL OPPLAND FYLKESKOMMUNE OG KRD

Forvalter av næringsfondet, Etnedal kommunes Næringsråd, skal hvert år rapportere bruken av
næringsfond via KRD sitt forvaltningssystem (RF13.50). Rapporteringsfristen står i det årlige
tildelingsbrevet fra Oppland fylkeskommune (OFK). OFK betaler ut ny bevilgning til kommunalt
næringsfond (KNF) når KRD har mottatt og godkjent rapport fra foregående år.
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